
 

 

 
 

 

 

Ontstaan van onze vereniging 
 

In Antwerpen ontstond eerste afdeling van numismatische verzamelaars van België! 
 

In februari 1950 werd een oproep in een weekblad door René De Martelaere en 

Antoine Van den Brande geplaatst. Deze oproep leverde slechts 4 reacties op.  
 

Willy Herssens, auteur van de toen pas verschenen "Catalogue des Monnaies du 

Royaume de Belgique, de l' Etat Indépendant du Congo, du Congo belge et de la 
Banque du Congo belge" kende gelukkig nog een aantal verzamelaars die op de 
daarop volgende bijeenkomst op 8 maart 1950 werden uitgenodigd. Tijdens deze 
vergadering, die in Brussel doorging, werd een Belgische numismatische vereniging 
opgericht, deze kreeg de naam: "Penningkunde Groepering van België (P.G.B.).  
 

Kort erna verscheen het 1ste  nummer van het maandblad "L'Alliance Numismatique"*,  

waarin in het voorwoord de "nood" aan numismatische verenigingen uitgebreid werd 
toegelicht en dat degelijke documentatie schaars was.  
 

Omdat er toen nood was aan gemakkelijk beschikbare numismatische naslagwerken, 

werd van in het begin bijzondere inspanningen geleverd om goede catalogi ter 
beschikking te stellen van de leden. Dit enerzijds door ze in afleveringen te publiceren 
als bijlage bij het maandblad en anderzijds door in juni 1950 van start te gaan met een 
eigen bibliotheek die werken uitleende via de post. Gestart met 7 boeken, waaronder 
3 veilings- en verkoopcatalogi, nam de bibliotheek snel uitbreiding. 
 

Het eerste bestuur van het P.G.B. werd in april 1950 aangesteld en bestond uit: 
 

- Erevoorzitter:    Joseph De Beer 
- Voorzitter:    Willy Herssens 
- Ondervoorzitters:   Jean-Marie Gyselinck en Gilbert Vermeulen  
- Secretaris-schatbewaarder:  René de Martelaere 
- Leden:     Eugène De Vis, Fernand Moreau, Antoine Vanden 

Brande en Adelbert Van Roosbroeck  
 

Het lidgeld bedroeg toen 50 frank (+/- 1,25 €). 
 
 
 

  

* In die tijd was het Frans onder vele verzamelaars de spreektaal! 

 
 

 
 



Historiek P.G.B. 
 

Tijdens de algemene vergadering van het P.G.B. in 1951 was er interesse om buiten 

de grenzen actief te worden en veranderde de naam in "Europees Genootschap voor 
Munt- en Penningkunde (E.G.M.P.)". Er werden leden gerekruteerd in Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Algerije (toen nog Frans gebied). In de jaren '60 
brokkelde de buitenlandse leden af door o.a. de onafhankelijkheid van Algerije (1962).  
 

Tot in 1968 was deze vereniging nationaal en tweetalig; sinds de oprichting groeide 

het aantal leden aantal elk jaar. 
 

In 1982 ontstond er een kleine "revolutie" met splitsing van het E.G.M.P. en het A.E.N 

(Alliance Européenne de Numismatique). 
 

Antwerpen 
 

Onder de stichtende leden van deze nieuw opgerichte vereniging bevonden zich heel 

wat bekende en minder bekende Antwerpse numismaten. Op 13 april 1950 kwamen 
11 ervan in het Rockoxhuis te Antwerpen bijeen en werd  Numismatica Antverpia 
boven de doopvont gehouden. Enkelen onder de aanwezigen werden toekomstig 
voorzitter en/of bestuurslid van onze afdeling. 
 

Het eerste bestuur van Numismatica Antverpia was als volgt samengesteld: 
 

- Voorzitter:    Willy Herssens 
- Ondervoorzitter:   René de Martelaere  
- Secretaris-schatbewaarder:  Joris Mertens 
- Leden:     Paul De Baeck, Théo de Ruijter, François Morin*, 

Jozef Pittoors, Jan Schellens, Achille Vossaert 
 

Verschillende van de leden namen in de latere jaren (1958) een bestuursfunctie op, 
Paul de Baeck werd voorzitter, Jozef Pittoors  ondervoorzitter en Achille Vossaert 
secretaris-schatbewaarder (nu penningmeester genoemd). 
 

Ondanks dat nationaal het aantal buitenlandse leden in de jaren ‘60 afbrokkelde blijven 

bij de Numismatica Antverpia vele tot op heden trouw aangesloten en komen er nog 
regelmatig nieuwe bij! 

Andere afdelingen 
 

Niet lang na de oprichting van Numismatica Antverpia  ontstond de interesse uit 

andere steden en landsdelen en werden er meerdere plaatselijke afdelingen opgericht.  
 

- Brugge - begin 1950 tot 1953 - herstart 1954 
- Gent september - 1950 
- Mechelen - 1950 
- Zuidwest Vlaanderen (Kortrijk) - 1953 
- Tienen - november 1968 
- Dendermonde - januari 1973 
- Leuven - einde 1974 
- Limburg - september 1978 
- Aalst - januari 1984 
- Herentals - februari 2004  

 
 

* François (Frans) Morin was de uitgever van verschillende catalogi, waaronder de meest bekende  ‘Catalogus der Belgische 
munten van 1832 tot heden’ die nog steeds uitgegeven wordt, hetzij door een andere uitgever en met de aanvulling van 
Euromunten. 


